
IPO-commentaar op notitie “Omvang Bruto EMU-

schuldreductie” 

 

1. Op blz. 2 staat bij punt 2 dat de decentrale overheden na deelname aan 

schatkistbankieren hun overtolligheid kunnen gebruiken om schulden af  te lossen. 

Deze beslissing is echter geheel onafhankelijk van de verplichting tot 

schatkistbankieren. De schuldreductie die hieruit voortvloeit kan en mag dan ook 

zeker niet worden toegerekend aan het schatkistbanieren. 

 

2. Bovenaan blz. 3 staat bij punt 5 dat de decentrale overheden in de komende jaren 

overtollige middelen zullen aanwenden voor investeringen waardoor op termijn 

minder overblijft ter consolidatie. Bij de berekeningen wordt hier echter niets mee 

gedaan. 

 

3. In de tabellen PRO-2 en PRO-3 wordt bij regel 21 € 752 mln kortlopende schuld 

opgevoerd als bijdrage aan de vermindering van de EMU-schuld. Ten eerste is het 

niet vanzelfsprekend dat tegenover deze kortlopende schuld van de betreffende 

provincies ook uitzettingen staan. Het kan ook zijn en is ook logischer dat deze 

kortlopende schulden horen bij de provincies zonder veel vermogen. Ten tweede kan 

en mag je de schuldaflossing niet toerekenen aan het schatkistbankieren (zie 

opmerking 1). In PRO-2 leidt dit niet tot aanpassingen omdat de kortlopende schuld 

ook in regel 19 zit. In PRO-3 leidt dit tot een hogere netto overtolligheid. 

 

4. In de tabellen PRO-2 en PRO-3 ontbreekt een schatting van de investeringen die de 

provincies doen uit de reserves. Het gaat hierbij om ongeveer de helft van de 

reserves die in circa 10 jaar worden besteed aan investeringen. In deze 

berekeningen gaat het dan om circa € 5 miljard dat op termijn niet beschikbaar is 

voor de schatkist en niet bijdraagt aan een structurele reductie van de EMU-schuld. 

 

5. Voor alle duidelijkheid: in deze tabellen is ook al de laatste tranche van de 

verkoopopbrengst van NUON en Essent verwerkt. Die waren al in de balans verwerkt 

als vordering, waarschijnlijk onder het kopje langlopende leningen. 

 

6. Het effect van het schatkistbankieren op de EMU-schuld wordt dan € 6.043 mln in 

tabel PRO-2 en € 5.685 mln in tabel PRO-3. 

 

7. Ook de tabellen SMN-1 en SMN-2 dienen overeenkomstig te worden aangepast. 

 


